
 2022/11/24  ولغاية  2022/11/20 من للفترة االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق النظامي

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

0.16-590.60591.56المؤشر العام

العقود(مليون)االسهم (مليون)الحجم 

3665.53294.31886ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

345.0191.4153.6التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

391513الشركات المتداولة

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

690.31150.2313591.33االحد

371.3267.4363591.04االثنين

951.7716.7436590.12الثالثاء

958.1606.9424588.09األربعاء

694.1553.1350590.60الخميس

3,665.53,294.31886المجموع

جدول  حركة التداول اليومية للسوق النظامي
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 ملخص السوق النظامي

 الرقم القياسي (مليون)االسهم  (مليون)الحجم 



الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)
الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

مصرف الموصل 

لالستثمار
BMFI0.1900.22015.8مصرف الخليجBGUC0.1800.170-5.6

SMRI8.3909.0007.3المعمورة العقارية
الكندي لللقاحات 

البيطرية
IKLV1.5001.420-5.3

العاب الكرخ 

السياحية
SKTA2.9003.0806.2فندق بابلHBAY100.00095.000-5.0

االهلية لالنتاج 

الزراعي
AAHP0.8600.9004.7

النخبة للمقاوالت 

العامة
SNUC0.6400.610-4.7

الموصل لمدن 

االلعاب
SMOF12.00012.5004.2مصرف بغدادBBOB1.2601.220-3.2

ً االكثر الشركات ً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطا التداول حجم حسب نشاطا

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم عدد

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه رمزالشركه اسم

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

دينارسهم 

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.060900.02.7

مصرف آسيا 

العراق
BAIB1.060954.026.0

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.270780.52.4

آسيا سيل 

لالتصاالت
TASC7.300524.014.3

SMRI9.000337.79.2المعمورة العقاريةBMNS0.650226.40.7مصرف المنصور

BCOI0.510211.70.6المصرف التجاري
العراقية النتاج 

البذور
AISP10.350212.85.8

مصرف الشرق 

االوسط
BIME0.140164.70.5

مصرف 

االستثمار العراقي
BIBI0.270202.95.5

ً االكثر الشركات باالسعار انخفاضا ً االكثر الشركات باالسعار ارتفاعا

 2022/11/24ولغاية 2022/11/20للفترة من ( السوق النظامي)حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه   



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)  السابق

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.5200.510-1.9211.7110.1771275000.08المصرف التجاري1
BBOB1.2601.220-3.232.240.0243050000.01مصرف بغداد2

BIME0.1400.1400.0164.723.135350000.1مصرف الشرق االوسط3

BIBI0.2600.2703.8780.5202.97675000.3مصرف االستثمار4

BNOI1.0201.0502.9159.9167.61102625000.1المصرف االهلي5

BSUC0.2100.2100.0136.527.222525000.1مصرف سومر6

BGUC0.1800.170-5.652.49.08510000.02مصرف الخليج7

BMFI0.1900.22015.8142.429.865554400.06مصرف الموصل8

BASH0.4300.4402.37.73.4101100000.003مصرف اشور9

BMNS0.6400.6501.6226.4145.8721625000.09مصرف المنصور10

BAIB1.0601.0600.0900.0954.082650000.4مصرف اسيا العراق11

BTIB0.6700.650-3.00.80.551625000.0003مصرف الطيف االسالمي12

2,815.21,713.34431,061,440.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

SKTA2.9003.0806.259.5181.717146204.0مدينة العاب الكرخ1

SMOF12.00012.5004.22.530.45125000.3الموصل لمدن االلعاب2

SMRI8.3909.0007.341.0337.71312050200.2المعمورة  العقارية3

SNUC0.6400.610-4.76.43.92512600.3النخبة للمقاوالت4

SBPT27.50027.5000.00.513.915275000.1بغداد العراق للنقل العام5

109.9567.6347246,279.7المجموع

2022/11/24   -   2022/11/20حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP1.6901.670-1.233.455.3111108030.5المنصور الدوائية1

IMOS5.9005.750-2.50.52.63115000.02الخياطة الحديثة2

IITC15.00015.0000.00.56.8975000.1العراقية للسجاد3

IBSD3.8503.820-0.835.3135.21236774120.02بغداد  الغازية4

IIDP1.0201.0301.0109.8112.7177177680.6العراقية  للتمور5

IHLI0.8800.9002.352.847.982111380.4الهالل الصناعية6

IKLV1.5001.420-5.39.914.01484350.2الكندي النتاج اللقاحات7

IIEW6.1006.1000.00.010.1191500.001العراقية لالعمال الهندسية8

IKHC2.3002.3502.217.637.54023501.8الخازر  االنشائية9

IMIB2.2502.3002.21.33.03115000.03المعدنية والدراجات10

IRMC5.2405.2500.28.544.579167270.3االلبسة الجاهزة11

269.4459.6642784,281.6المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HBAY100.00095.000-5.00.15.291900000.003فندق بابل1

HBAG8.6008.6000.00.75.96330580.02فندق بغداد2

HNTI11.20011.2500.40.44.79502880.01االستثمارات السياحية3

HTVM7.0007.0000.00.010.1216800.004سد الموصل4

HMAN29.00028.700-1.05.7165.024838900.2فندق المنصور5

6.9180.950168,916المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

AAHP0.8600.9004.70.050.0515180.01االهلية لالنتاج الزراعي1

AMEF8.0008.0000.00.0030.02124000.001اسماك الشرق االوسط2

AISP10.36010.350-0.120.6212.81591656000.1انتاج البذور3

AIPM5.0005.0000.00.63.27250000.01تسويق اللحوم4

AIRP23.00023.0000.00.1754.0282800.05المنتجات الزراعية5

21.5220.1170198,880.0المجموع

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC7.4007.300-1.471.5524.023422630000.02اسيا سيل1

71.5524.02342263000المجموع

3294.33665.418864722797.2المجموع الكلي



2022/11/24  ولغاية 2022/11/20 من للفترة (الثاني السوق )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص السوق الثاني

االسهم عدد

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

209.3848.0843ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

7.07.0___تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

214الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبه

التغير

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)

 عدد

العقود

السوقية القيمة

(دينار مليون)

 معدل

الدوران

(%)

BROI0.3300.3300.015.55.114825000.01مصرف االئتمان العراقي1

BEFI0.2100.180-14.34.60.915372880.002مصرف االقتصاد2

VAMF0.5000.5000.00.070.0417500.005االمين لالستثمار المالي 3

IHFI1.8001.8000.07.012.71229880.42الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 4

BTٌٌRU0.3500.3500.00.50.185875000.0002مصرف الثقة الدولي5

IFCM3.5105.74063.5181.5827.6792179095.8الفلوجة  االنشائية6

HASH8.9009.0001.10.21.6433840.05فندق اشور7

209.3848.0843232,318.3 المجموع الكلي



2022/11/24  ولغاية 2022/11/20 من للفترة (مفصحة الغير الشركات )االسهم تداول حركة عن االسبوعية النشرة

ملخص تداول الشركات الغير مفصحة

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

174.7442.7307ملخص السوق 

البيع الشراء
صافي 

االستثمار

_________تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

635الشركات المتداولة

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

 الحالي

(دينار)

 نسبة

التغير

(%)

 عدد

 االسهم

المتداوله

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

(دينار

 معدل

الدوران

(%)

BBAY0.0700.0700.00.50.041175000.0002مصرف بابل1

BUND0.0700.0700.022.01.53210000.01المصرف المتحد2

SBAG0.3800.4005.30.260.1038800.01البادية للنقل العام 3

SIGT1.0401.0400.01.21.2340560.03نقل المنتجات النفطية 4

SILT1.7001.8005.98.815.622252000.06العراقية للنقل البري5

IELI0.9900.970-2.036.435.790174600.2الصناعات االلكترونية 6

IMCM0.5000.5204.00.60.322792.90.01 المواد االنشائية الحديثة 7

ITLI0.8500.8500.057.349.586142800.3الصناعات الخفيفة 8

INCP1.9501.900-2.62.14.112288550.01الصناعات الكيمياوية9

AMAP0.3700.4008.11.050.4271640.40.03الحديثة لالنتاج الحيواني10

IICM0.9400.920-2.18.67.9226982.80.1صناعات الكارتون11

HPAL13.30013.5001.50.22.01603450.003فندق فلسطين12

HISH9.0009.0100.135.3317.551630700.5فنادق عشتار13

HSAD15.00015.0000.00.456.84260100.03فندق السدير14

174.7442.7307290072.4المجموع الكلي



(النظامي السوق)  القطاعات حسب مقسمة  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركة

القطاع

الكلي االسهم عدد

(سهم مليون)

 التداول حجم

الكلي

(دينار مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

205.6100.42815.27.33.6147.173.41713.38.594.3625044314.011.3المصرفي

_____________________________________________التامين

13.0___45347___18.7___105.9567.6___11.8___13.0109.9___خدمات

0.8___5642___2.6___12.1459.6___1.2___3.1269.4___الصناعي

______50____________180.9____________6.9______الفنادق

______170____________220.1____________21.5______الزراعي

___2340.9___2___524.037.8___197.9___71.537.8___27.0االتصاالت

232.6116.53294.3345.0191.43665.4641001886اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

العراقين للغير التداول حجم(%) الكلي الى النسبه

(دينار مليون)

147.1 

197.9 

73.4 

105.9 

12.1 

73.7 
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 اتصاالت صناعي خدمات المصرفي
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 (بيع-شراء )لغير العراقيين 

 صافي االستثمار (بيع)غير العراقيين (شراء)غير العراقيين

البحوث والدراسات / اعدد




